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 الممخص:
 9191من الدراسات الكثيرة التي ذكرت دور المانيا في حث الدولة العثمانية عام عمى الرغم     

لدخول الحرب العالمية األولى إال انيا اغفمت الكثير من الجوانب التي رافقتيا باألخص دور البعثة 
ان الذين و من المحظة األولى العسكرية االلمانية المتواجدة في الدولة العثمانية بقيادة الضباط االلم

 لوصوليم كان ليم اليد العميا في الدولة العثمانية .
حين تحول دورىم من مجرد مدربين وناصحين لمجيش العثماني الى دور اساسي و كبير و السيطرة   

عمى ىيئة االركان العامة لمجيش العثماني و تسنميم لمناصب كبيرة و حساسة في المؤسسة العسكرية 
العسكري العثمانية و ذلك قبيل اندالع الحرب العالمية االولى بفترة قصيرة و كان لذلك التغمغل 

 االلماني الوقع الكبير عمى موقف الدولة العثمانية في دخول الحرب العالمية االولى .
الكممات المفتاحية: )الدولة العثمانية ، المانيا ، البعثة ، ساندرز ، العسكرية ، السفير االلماني ، 

 .الصدر االعظم (
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Abstracts: 

       Despite the many studies that mentioned the role of Germany in urging 

the Ottoman Empire in 1914 to enter World War I, it overlooked many 

aspects that accompanied it, especially the role of the German military 

mission in the Ottoman Empire led by German officers who, from the first 

moment of their arrival, had the upper hand in Ottoman Empire. When their 
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role turned from mere trainers and advisors to the Ottoman army to a major 

and major role, and control over the General Staff of the Ottoman army, and 

their assumption of large and sensitive positions in the Ottoman military 

institution, shortly before the outbreak of the First World War, and that 

German military penetration had a great impact on The position of the 

Ottoman Empire in entering the First World War. 

Keywords: (Ottoman Empire, Germany, mission, Sanders, military, 

German ambassador, Grand Vizier) 

 
 المقدمة

بعد حالة من التخبط العسكري نتيجة اليزائم المتوالية لمجيش العثماني في حروب     
البمقان ايقن الصدر األعظم محمود شوكت ان اعادة بناء الجيش العثماني سيكون 
باألسموب القديم المعتادين عميو في الدولة العثمانية وىو استقدام مدربين من الضباط  

، قد أخذ اكبر من حجمو  9191لكن البعثة العسكرية عام االلمان الى الدولة العثمانية 
لى جانب ميمتيم األساسية وىي اعادة بناء الجيش العثماني سيطر ضباط  البعثة ا

مواقع حساسة داخل المؤسسة العسكرية العثمانية و ذلك عمى الالعسكرية االلمانية 
ان تكون أداة بأيدي األمر كمف الكثير بالنسبة لمدولة العثمانية التي ارغمت عمى 

 و دخول الحرب العالمية االولى.الجنود األلمان لتحقيق اىداف عسكرية المانية 
 دخول الدولة العثمانية الى الحرب العالمية االولى في دور الضباط االلمان 

لقد اندلعت الحرب العالمية االولى ألسباب عديدة و متنوعة منيا اواًل : التنافس    
االستعماري بين القوى العالمية المييمنة بعد ان ادت الثورة الصناعية الى حدوث سباق 
في النزعة االستعمارية و ذلك لتصريف البضائع و الحصول عمى اماكن جديدة تتوفر 

ريق اقامة مستعمرات في تمك المناطق، ثانًيا: المنافسة عمى فيو المواد االولية عن ط
سيادة البحار خاصة بين بريطانيا و المانيا حيث كانت بريطانيا ترى نفسيا سيدة البحار 
اما المانيا فقد طورت قدراتيا البحرية بصورة ىائمة و ارادت الدخول في منافسة بريطانيا 

ات التي تخص اوروبا نفسيا و منيا خالفات بحًرا ، اما السبب الثالث : ىي الخالف
 . (9)فرنسا و المانيا عمى مقاطعتي األلزاس و المورين
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و يضاف الى تمك االسباب التحالفات الدولية انذاك حيث كانت اوروبا منقسمة في    
ذلك الوقت الى جماعتين منافستين االولى تضم المانيا التي ليا تحالًفا مع النمسا و 

، اما  9777و تحالف مع ايطاليا و النمسا و المجر منذ عام  9781ام المجر منذ ع
المجموعة الثانية فكانت تضم بريطانيا التي عقدت الوفاق الودي بينيا و بين فرنسا منذ 

و انضمت الييا روسيا فيما بعد مساعي فرنسا لضم روسيا الييما و  9191عام 
وسيا من منافسة النفوذ البريطاني في اقتنعت بيا بريطانيا خصوًصا بعد ابتعاد خطر ر 

( ،فضال عن ازدياد التيديد 9191-9191اليند بعد ىزيمة روسيا امام اليابان )
االلماني لمصالح بريطانيا في الشرق و منافستيا بحرًيا كل تمك المعطيات ادى الى 

و بذلك انقسمت اوروبا الى معسكرين  9198دخول روسيا في اتفاق مع بريطانيا عام 
، اما عن السبب الرئيسي ألندالع الحرب (2)مضادين التحالف الدولي و الوفاق الثالثي

فكان أغتيال ولي عيد النمسا األرشيدوق فرانز فرديناند مع زوجتو في سراييفو عن 
 .(1)9191حزيران عام  27طريق القومي الصربي غافريمو برينسيب في 

لمكشف عن قتمة ولي العيد، غير ان  وقامت بعدىا النمسا و المجر بتوجيو صربيا   
تموز  21صربيا رفضت ذلك فقامت النمسا و المجر بأعالن عن االنذار النيائي في 

ذلك االمر ادى الى استقطاب التحالفات التي قامت بيا القوى االوروبية  و بالتالي 
امة تموز اعمنت روسيا التعبئة الع 19انقسام كل منيا الى احدى طرفي النزاع ، ففي 

اب  9تموز بعدىا قامت المانيا في  19لمدفاع عن صربيا تمتيا النمسا و المجر في 
بأعالن الحرب عمى روسيا تمتيا النمسا و المجر في اليوم السادس بأعالن الحرب 

اب و كانت فرنسا  2ايًضا ، دخول المانيا حفز فرنسا بالتعبئة العامة لمؤازرة روسيا في 
 .(1)حرب استعادة مقاطعتي األلزاس و المورين من المانياتأمل من جراء دخوليا ال

موقف الدولة العثمانية من الحرب العالمية االولى في شهري )ايمول و اب -1  
1114: ) 

وقفت الدولة العثمانية عمى الحياد في البداية برغبة من المانيا التي كانت ترفض    
دخوليا الحرب وتفضل بقائيا عمى الحياد لخشية المانيا من انتصار العثمانيين عمى 
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روسيا األمر الذي سيطمب بسببو العثمانيين جزء من االرباح الكبيرة التي ستجنييا 
حرب ، كما ان المانيا ارادت من الدولة العثمانية الحياد لكي المانيا من االنتصار في ال

تبقى تمدىا بالمواد الغذائية و اكمال سكة حديد بغداد ، و رأوا أن دخول العثمانيين 
لمحرب سيتسبب بتدخل بريطانيا و مزاحمة المانيا في امالكيا و مصالحيا في الدولة 

نظر االلمانية حول حياد العثمانيين  و العثمانية ، غير ان ىنالك امرين غيرا وجية ال
، و ادراك المانيا  9191( ايمول 92-6مابين ) (1)ىما خسارة المانيا في معركة المارن

بأىمية موقع الدولة العثمانية االستراتيجي المسيطرة عمى المضايق و بحر البمطيق مما 
 .(6)يساعد المانيا عمى محاصرة روسيا

االلمانية في  -و اعمنت الدولة العثمانية التعبئة العامة بعد توقيع المعاىدة العثمانية    
و كانت التعبئة العامة قراًرا منفرًدا من انور باشا وزير الحربية حتى بدون  9191اب 

استشارة السمطان محمد رشاد الخامس و تم ايًضا االعالن عن االحكام العرفية اعتباًرا 
حيث اعمنت وزارة الدفاع الوطني عن اخضاع الصحافة و البرقيات  9191اب  8في 

و االتصاالت لمرقابة ،و عدم نشر او انشاء اي صحيفة جديدة و عدم اصدار الصحف 
إال مرة واحدة في اليوم و منع نشر اي اخبار غير خاضعة لمرقابة و عدم األرسال 

ل العثمانية و العربية و اخضاع بالتمغراف في الداخل و الخارج إال بمغات محددة مث
مجموعة اخبار لمرقابة و منيا ) اخبار الجيش و البحرية العثمانية ،السياسة الخارجية 
والداخمية لمبالد ، رحمة ذىاب و عودة السفن العثمانية (، واعتماد العناوين السرية و 

 .(8)االسالك المشفرة في المراسالت
 : 1114اب  16( في Goeben –Breslauشراء السفن االلمانية ) -2
اراد العثمانيون شراء سفن عسكرية لحماية المضائق بسبب حشد الجيش الروسي    

لفيالقو العسكرية عمى شواطئ البحر االسود و كانت االخبار االتية الى الدولة العثمانية 
تبين عن بناء طرق و سكك الحديدية في القوقاز من قبل الروس فضاًل عن تسميح 

ود الروس المتواجدين ىنالك ،و كانت الفكرة العثمانية في البداية تتمخص بتبني الجن
الذي اقترح ان تأتي البحرية النمساوية الى المضيق فون وانغنيايم رأي السفير االلماني 
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حتى تحمييا و ذلك عن طريق موافقة الصدر االعظم سعيد حميم باشا و انور باشا 
مب الى النمسا لم تقبل بتمك الفكرة مشيرة الى انشغال وزير الحربية و بعد تقديم الط

 .(7)اسطوليا الحربي لحماية سواحميا
بعد ذلك ظيرت رؤية عثمانية اخرى فيما يتعمق بحل مشكمة اسطوليا البحري وىو   

شراء سفن من بريطانيا لكن البريطانيين خذلوا العثمانيين و لم يوفوا بوعودىم ببيع سفن 
نت الحكومة البريطانية االستيالء عمى السفن المتفقة عمييا مع بحرية الييم واعم

العثمانيين و استخداميا في الحرب ضد المانيا و قد تسبب ذلك األمر باستياء عام 
عثماني شعًبا وحكومًة و نظمت مظاىرات ضد بريطانيا ألن الدولة العثمانية لم تكن في 

المعادي ضد بريطانيا في الرأي العام  حالة حرب بعد و قد استغمت المانيا ذلك المزاج
العثماني،خاصة بعد أن عرف االلمان بأحتياج العثمانيين لممعدات و السفن و اعمنت 

 .(1)المانيا عمى ضوء ذلك استعدادىا ألرسال سفن الى الدولة العثمانية
بقيادة األدميرال فيميمم (Goeben–Breslau)اذ كانت ىنالك سفينتان المانيتان    

قائد االسطول االلماني في البحر االبيض  (99)(Wilhelm Souchonسوشون)
المتوسط و ميمة تمك السفن ىي منع شحنات القوات الفرنسية القادمة من شمال افريقيا 
، و عندما بدأت المواجيات االلمانية البريطانية في الحرب العالمية االولى لم تستطع 

حر االبيض المتوسط بسبب التفوق البحري السفينتان من التمسك بمواقعا في الب
البريطاني و قيام بريطانيا بأغالق الطرق المؤدية الى مضيق جبل طارق و محاصرة 
السفينتين من قبل االسطول البريطاني األمر الذي تم بعدىا بأصدار امر الماني الى 

 .(99)األلماني -ارسال السفن الى اسطنبول بعد عقد التحالف العثماني
و بالفعل تم وضع خطة لوصول السفينتين الى اسطنبول عن طريق وزير الحربية     

و رئيس البعثة العسكرية االلماني فون فون وانغنيايم انور باشا و السفير االلماني 
ساندرز و كانت الخطة يتخمص في أن تدخل السفينتان الى مضيق الدردنيل و لتجنب 

و قد  98:99منطقة جناق قمعة في الساعة  البحرية البريطانية وصمت السفن الى
 .(92)عارضت بريطانيا عمى ذلك السموك ألنو ال يتوافق مع مبدأ الحياد العثماني
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 21ووفًقا لمبدأ الحياد كان ال بد من اخراج تمك السفن من المياه العثمانية خالل     
جو العثمانيون ساعة او عزليا عن جميع االسمحة و االحتفاظ بيا في احدى الموانئ ووا

موقًفا صعًبا حينيا امام المجتمع الدولي بسبب موقفيا المحايد و كان القرار اما تسميم 
، واعمنت (91)االسمحة او المغادرة و كان قرار شراء السفينتان افضل عالج لمموقف

مميون مارك و تم تسميتيما  79الدولة العثمانية شراء السفينتان من جانب واحد مقابل 
 .(91)يافوز( و )ميدلي(بـ)
الضغط االلماني عسكرًيا واقتصادًيا عمى الدولة في دور الضباط االلمان  -3

 العثمانية لدخول الحرب:
رغم ان ىنالك اختالف في وجيات النظر بين السمطات العثمانية لدخول الحرب      

لماني و كانت إال ان وجود اطراف في الحكومة العثمانية ال تريد التحرر من التأثير اال
الظروف متييئة لدخول الحرب و اول خطوة عندما سمحوا لمسفينتين االلمانيتين الدخول 

 .(91)لمبحرية العثمانية و تكون تحت قيادة ضباط االلمان
لمضباط االلمان دوًرا في دفع الدولة العثمانية لممشاركة في الحرب فيذكر جمال     

باشا وزير البحرية في مذكراتو الشخصية عن قيام عدًدا من الضباط االلمان الى 
االدالء بأرائيم حول اسباب حياد الدولة العثمانية و انيم يرون جمال باشا احد المسببين 

وا ينظرون اليو بنظرة كراىية و لكنيم لم يقمموا االحترام منو ، لذلك القرار و انيم كان
وذكر انو و اثناء تواجده قرب الميناء مرت سفينة روسية مميئة بالجنود و اخترقت 
البسفور لتسمك طريقيا نحو بحر مرمرة و كان بجانب جمال باشا عدد من الضباط 

ضباط المرافقين لمجنرال فون االلمان و موظفين من السفارة االلمانية فقال احد ال
"لو ان سعادة وزير البحرية العثماني لم يسمح لتمك الناقمة ساندرز بصوت عالي 

 14111باختراق الدردنيل لخف العبئ عن اخواننا في الجبهة الغربية بما ال يقل عن 
فقام جمال باشا بالتظاىر بعدم  جندي ، فكل تمك التدابير المفيدة في سعادته فقط "

 .(96)ع تمك الكممات فيما واصل السفينة طريقياسما

 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة ال مجلة الدراسات

 

 
 

 1922 

ضغط الضباط االلمان عمى الدولة العثمانية كبيًرا لإلسراع في قرار دخول الحرب   
اخبر فون ساندرز مدير فرع المخابرات العثمانية كاظم   9191تشرين االول29ففي 

سياسة المماطمة  كارابكير عمى ان تسرع الحكومة العثمانية قرار الحرب و انيا ال تتبع
و أخبره بأنو سيعود الى المانيا مصطحًبا معو الجنود االلمان الذين معو في البعثة 

 .(98)العسكرية و جعل السفينتين يافوز و ميدلي غير صالحتين لممالحة
خالفات ليمان فون ساندرز مع العثمانيين كبيرة بسبب رفض ساندرز تحييد الضباط    

شتراك الدولة العثمانية مع المانيا في الحرب بسبب عدم كفاءة االلمان في حال اذا تم ا
الضباط العثمانيين و ضعف ىيئة االركان العامة العثمانية ، وحدث خالف بين 

بسبب عدم توافق االراء بينيما حيال توقيت  فون وانغنيايمساندرز و السفير االلماني 
لتريث قمياًل و ان فترة الحياد مفيد دخول العثمانيين الحرب فكان وانغنيايم يرى بضرورة ا

لمعثمانيين بسبب عدم جيوزيتيم و لترتيب اوضاعيم و ذلك ال يتوافق مع رأي 
،ووصل الخالف الى درجة قام عمى اثرىا ساندرز بالتيديد بترك البعثة  (9)(97)ساندرز

(أمره  Georg Anton Von Falkenhaynإال ان وزير الحربية االلماني فالكنياين)
 .(91)بقاء و القبول بتوقيت العثمانيين لدخول الحرببال
( تحركات خفية في  Hans Humannكما ان لمرائد البحري االلماني ىانز ىومان)  

الدولة العثمانية فبجانب عممو بصفتو قائًدا ليخت السفير االلماني في اسطنبول  كان 
الحرب ، ىانز ىزلمان عممُو الرئيسي تبين سبب تواجده وىو اقناع العثمانيين بدخول 

عقد الكثير من االجتماعات السرية مع انور باشا وزير الحربية العثماني و نتائج تمك 
 .(29)االجتماعات ترسل اواًل بأول الى المانيا

و  لم يكن الضغط االلماني عسكرًيا فقط بل كان اقتصادًيا ايًضا خصوصا بعد تطور   
االحداث في الجبية الغربية و محاولة االلمان تشتيت االنظار نحو الشرق و فتح جبية 

في ( ان  Louis Du pan Malletو يذكر السفير البريطاني لويس ماليت )فييا، 
ل وصمت كمية كبيرة من السبائك الذىبية مصحوبة الفترة االولى من شير تشرين االو 

(و   Detutsche Bankبتشديد عسكري خاص و اودعت في فرع البنك االلماني)



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة ال مجلة الدراسات

 

 
 

 1923 

كانت تمك الودائع المالية تقدر بحوالي اربعة ماليين ليرة كل ذلك وصل بحجة تمويل 
تحتاجو  المؤسسات الحربية و البحرية االلمانية لكن في الحقيقة ان المبمغ يفوق ما

البعثة العسكرية االلمانية ، و يذكر السفير البريطاني ان تمك المبالغ وصمت نتيجة 
اتفاق بين االلمان و مجموعة من الوزراء العثمانيين يترأسيم انور باشا و جمال باشا و 
طمعت باشا مقابل اعالن الدولة العثمانية اعالن الحرب بجانب المانيا في حال وصول 

 .(29)ذلك المبمغ
لقد كان السفير البريطاني عمى صواب و ذلك ألن الدولة العثمانية كانت تعاني من    

مشاكل مالية و اقتصادية  و بالتالي افتقرت لمبنى التحتية و قد زاد اندالع الحرب من 
في منزل الصدر االعظم  تمك المشكمة ، فأضطرت الدولة العثمانية أن تقرر بأجتماعيا

ارسل السفير  9191تشرين االول  99سعيد حميم باشا بأن تقترض من المانيا و في 
موافقة السمطات االلمانية عمى الطمب العثماني بعد عشاء تم  فون وانغنيايم االلماني

 .(22)في السفارة األلمانية
ويذكر جمال باشا عن االجتماع الذي دار في السفارة االلمانية واصًفا مالمح     

السفير االلماني الحزينة و نظراتو لمحاضرين و القول بأنو يحثيم ان ال يضعوا العراقيل 
بعد قبول المانيا شروطيم المالية ، ويضيف جمال باشا ان في اليوم التالي  في يوم 

ييئة الداخمية لمجمس الوزراء الحالة العامة من كافة االطراف تشرين االول بحثت ال 92
 و ان نتيجة االجتماع اخرجت بخيارين: 

 دخول الحرب بدون تردد وبطئ . -9
ارسال خميل بك مع حافظ حقي بك نائب رئيس ىيئة اركان الحرب الى المانيا  -2

 .(21)اشير 6ألقناعيم بضرورة الزاميم الحياد لمدة اقصاىا 
ور باشا و طمعت باشا و جمال بك يؤيدون الخيار االول وىو نفس الخيار الذي ان    

يدعمو الضباط االلمان في البعثة العسكرية االلمانية،اما الصدر االعظم كان متردًدا 
وجاويد باشا وزير المالية فقد كان مسانًدا لمخيار الثاني ، فكان االقتراح االول ارسال 

لمفاوضات مع االلمان وتخويل النائب العام حافظ حقي بك خميل بك الى برلين لبدء ا

20 
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إلجراء ما يمزم لعدم اشراك الدولة العثمانية الى الحرب  لكن و بعد مشاحنات بين 
االطراف حول الخيارين المطروحين كان القرار النيائي ىي المشاركة في الحرب 

وشون و التي ترغم خصوًصا بعد وصول تقارير ارسمُو االدميرال االلماني فيميمم س
العثمانيين عمى ضرورة االسراع في قرار دخول الحرب خصوًصا و انو يريد االبحار 

( ( يافوز وميدلي الى البحر االسود مع االسطول Goeben –Breslauبالسفينتين 
 .(21)العثماني و انو بالتأكيد سيياجم من قبل الروس

الطرق ألدخال الدولة العثمانية لمحرب  و في النياية كانت المانيا بدورىا تحتفظ بكل    
عن طريق أعدادىا لخطة مسبقة معدة من قبل البعثة العسكرية االلمانية لألستعجال 
بذلك و كانت وسائل الضغط مختمفة و منيا تحذير العثمانيين من التيديد الروسي التي 

ن االنتصار يمكن تفاديو عن طريق تحالف الدولة العثمانية مع المانيا و النمسا و ا
االلماني في الحرب أتية ال محالة ، كما انيم صوروا لمدولة العثمانية امكانية استعادة 
مصر من بريطانيا و امكانية أخراج دولة عثمانية قوية في الشرق و تكون مسيطرة 
عمى اليند و االقطار االسالمية االخرى و التي تقبع تحت سيطرة الحكم االجنبي 

 . (21)سيالبريطاني و الفرن
خطة الضابط االلماني برونزارت فون شرلندورف مع انور باشا لدخول الدولة -4

 العثمانية الحرب العالمية االولى :
انور باشا المعجب بالعسكرية االلمانية صارمتحمًسا لألنتصارات االلمانية في بداية     

ل و اشرف  شخصًيا الحرب العالمية االولى فقام بتعيين ضباط االلمان في قالع الدردني
عمى تعيين ضباط بحريون االلمان في تمك المراكز الميمة في البحرية العثمانية ، و لم 

ايمول بالغاء بعض  8يكتفي انور باشا بذلك فقط بل قام في اوائل الحرب وتحديًدا في 
من االمتيازات االجنبية لدفع دول الوفاق العالن الحرب ضدىم كما ان السمطات 

قامت بزيادة الرسوم الجمركية عمى االمتيازات االجنبية و أخضاع االجانب  العثمانية
المتواجدين في الدولة العثمانية لمقوانين المحمية و محاكمة االجانب امام المحاكم 

 .(26)العثمانية و السيطرة عمى ابنية البريد االجنبية ايًضا
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ووسط ذلك التوافق بين وزير الحربية العثماني انور باشا وبين الضباط االلمان   
نائبو في  برونزات فون شرلندورفالمتواجدين في اسطنبول اجتمع مع الضابط االلماني 

تشرين االول الى المقر  29تقريًرا في ىيئة االركان العامة العثمانية و الذي بدوره ارسل 
نتيجة اجتماعة مع انور باشا  و الذي تضمن خطة برونزارت العام االلماني يتضمن 

لدخول الدولة العثمانية الحرب و اعالن الجياد المقدس، تضمنت الخطة اواًل مداىمة 
االسطول البحري العثماني لألسطول الروسي في البحر االسود قبل اعالن الحرب و 

 .(28)لماني فيمييم سوشونعمى االسطول تحقيق االنتصار ىنالك بقيادة األدميرال اال
و ان يعمن السمطان محمد رشاد الجياد ضد االعداء المشتركين لمدولة العثمانية و    

المانيا و النمسا والمجر ، كما عمى القوات العثمانية عن طريق الفيمق الثاني عشر ان 
يا يتحرك الى مصر و عمى الجانب االخر اقامت عالقات ودية مع بمغاريا و رومان

لضمان سير الجيش العثماني مع حمفائو الى روسيا و تحرك ثالث او اربعة فيالق 
 .(27)بأتجاه اوديسيا

كان انور باشا يؤيد قرار قصف السواحل الروسية و االسطول الروسي يشاركو جمال    
باشا و طمعت باشا اما الصدر االعظم سعيد حميم باشا كان يعتبر ان تمك العممية فييا 
مخاطرة كبيرة و انيا ال تعود عمييم بالفائدة إال ان األدميرال االلماني فيميمم سوشون 

انور باشا ألتخاذ االجراءات الالزمة لمتحضير لتمك العممية ،  تمقى امًرا كتابًيا من
واصدر جمال باشا وزير البحرية االسطول العثماني عمى اطاعة اوامر االدميرال 
االلماني فيميمم سوشون و ذلك يؤكد لموافقة القادة العثمانيون و قيادتيم لمعممية ايًضا ، 

عت باشا الصدر االعظم سعيد حميم وقد ىدد كل من انور باشا و جمال باشا و طم
 .(21)باشا بالمشاركة الفورية في الحرب او االستقالة من مناصبيم الوزارية

تنفيذ خطة برونزارت صار سياًل ألن قيادة األسطول البحري العثماني تحت سيطرة     
العسكريين االلمان برئاسة األدميرال فيميمم سوشون و عمى الفور قامت السفينتان 

(Goeben –Breslau يافوز و ميدلي بالقيام بأستعراض عسكري امام السمطان محمد)
رشاد مع مشاركة اربعة مدمرات عسكرية اخرى في بحر مرمرة و بذلك دخمت السفينتان 

22 
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رسمًيا في الخدمة العسكرية العثمانية و بعد ذلك تقدم األدميرال سوشون بطمب الى انور 
لمبحر االسود لمقيام بمناورات اوسع و تمت الموافقة باشا و جمال باشا بالسماح لمخروج 

تشرين االول نفذ خطة برونزارت و تم قصف االسطول  21،  وفي يوم (19)عمى ذلك
العثماني برئاسة األدميرال االلماني ويميمم سوشون العديد من الموانئ الروسية في 

 .(19)محيط اوديسيا وأغرقت بعض السفن الروسية
حرية ليا ىدف استراتيجي وىو االستفزاز السياسي و لم تكن عممية وكانت الميمة الب  

بحرية جادة ألنيا لم تقم بأنتصارات عظيمة و كبيرة سوى اغراق سفينة بحرية واحدة و 
زورقين حربيين و خمس سفن تجارية اثارت تمك العممية غضب اعضاء مجمس الوزراء 

طارئ لمجمس الوزراء العثماني و المناىضين لمحرب ، وفي اليوم التالي عقد اجتماع 
استقال اربعة وزراء حتى ان الصدر األعظم سعيد حميم باشا اراد االستقالة لوال تدخل 
انور باشا و السفير االلماني ألقناعو بعدم االستقالة و كان لمشاركة السفينتين يافوز و 

 2ثمانية في ميدلي االثر الخطير الذي ادى الى اعالن روسيا الحرب عمى الدولة الع
لتخرج الدولة العثمانية من خانة الحياد التي كانت تتبعيا من  9191الثاني  تشرين
 .(12)البداية

فضاًل عن قصف الموانئ الروسية تم تنفيذ الخطوة الثانية ايًضا من خطة برونزارت  
في اليوم نفسو وىي تحرك قوة عثمانية بأتجاه مصر و فور تمقي السفير البريطاني في 

تشرين االول خبًرا من مصر عن قيام  21نبول لويس ماليت الخبر في صباح اسط
غارة في منطقة شبو جزيرة سيناء و سعي القوات لميجوم عمى قناة السويس قام السفير 
عمى الفور بالتوجو الى مكان اقامة الصدر األعظم سعيد حميم باشا و أنذاره بالعواقب 

نسحاب و قد تفاجئ الصدر االعظم و انكر عممو الكبيرة لذلك اليجوم و اضرار عدم اال
بذلك األمر و اكد عمى انو سوف يأمر بسحب تمك القوات و ان الحكومة العثمانية 

 . (11)نيا ليست لدييا النية لمعاداة بريطا
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إال ان بريطانيا ارسمت انذاًرا لمحكومة العثمانية يتضمن اوامر بطرد الوفد العسكري   
الة الضباط االلمان المسؤولين عن سفن البحرية و من ضمنيا األلماني فوًرا و اق

(Goeben –Breslau)(11)يافوز و ميدلي. 
 اعالن الدولة العثمانية الدخول لمحرب و اعالن الجهاد المقدس :-5
لقرار روسيا بشن حرب ضد الدولة العثمانية و قاموا  امساندُ كان الموقف البريطاني    

بدفع الرأي العام الروسي لممحافظة عمى اندفاعيم لمحرب ضد الدولة العثمانية وتعزيز 
 .(11)موقف بريطانيا في مصر عن طريق محاربة روسيا لمدولة العثمانية

"إن  مع الدبموماسيين الروس و قال ليم (16)و قد تحدث الممك جورج الخامس   
 .(18)بالنسبة لمقسطنطينية )اسطنبول( فمن الواضح انها يجب ان تكون لكم"

وبعد رفض الحكومة العثمانية طرد البعثة العسكرية االلمانية من االراضي العثمانية   
بطمب من بريطانيا وروسيا ، غادر سفراء بريطانيا وروسيا اسطنبول و قامت بقصف 

تشرين الثاني وقبل اعالن الحرب من  7القوقاز و سواحل البحر االبيض المتوسط ففي 
لقوات البحرية البريطانية و الفرنسية بشكل مكثف مضيق جية الدولة العثمانية قصفت ا

الدردنيل و بينما كانت القوات العثمانية منخرطة عمى الحدود الشرقية و الجنوبية، و 
، اعمنت (17)ىكذا كان اعالن الحرب من جية الدولة العثمانية حتمًيا و حقيقة البد منو

ضد روسيا و فرنسا  9191لثاني تشرين ا 99الدولة العثمانية الدخول الى الحرب في 
و بريطانيا و في نفس اليوم دعى السمطان محمد رشاد الخامس البرلمان الى االنعقاد و 
قال فيو السمطان ان األعمال العدائية الروسية أجبرت العثمانيون عمى دخول 

 .(11)الحرب
 بدء تأثير و دور الضباط االلمان في بداية اعالن الدخول لمحرب واضًحا    

خصوًصا عمى الجيش العثماني نظًرا ألنيم لم يكونوا مؤىمين كثيًرا لمقيام بالميمات 
الحربية و لم يبقى دور الضباط االلمان استشارًيا فقط بل انيم تولوا رئاسة األقسام 
العسكرية و استمموا جميع الميام المتعمقة بالدفاع عن مضيق الدردنيل و اسطنبول و 

مة لإلطالق و التعزيز اليندسي و اشكال الدفاع ضد الغواصات و اعداد البطاريات الثقي
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ضابط  919ضابًطا بينيم  919تم توزيعيم عمى اقسام الجيش العثماني و تم تقسيم 
جنود اخرين بدأوا  99جنرااًل و  21في البحرية كان منيم  69في الجيش البري و 

 . (19)الخدمة في الجيش العثماني
كما قام الجيش العثماني بأجراء مناورات عسكرية في منطقة اسكدار عن طريق     

( و Nikolaiجنود الجيش التابعة لمفرقة الثالثة بقيادة الكولونيل االلماني نيكوالي بك )
الفيمق الخامس تحت قيادة الكولونيل محمود كامل بك ، ويذكر جمال باشا في مذكراتو 

ة الكبيرتين و الحماسة الحربية التي ظيرت عمى ضباط عن مظاىر الفرح و السعاد
 .(19)الوحدات لمفرق العسكرية االربع عند تمقييم نبأ الدخول لمحرب

تشرين الثاني الجياد المقدس بعد  91اعمن السمطان محمد رشاد الخامس في     
وكان االلمان يستعجمون ألعالن الجياد المقدس ألنيم  (12)مشاورة مع شيخ اإلسالم

يرون بأنو سيؤثر عمى المسممين المتواجدون في مستعمرات دول التحالف و خاصة 
 . (11)منطقة اواسط اسيا الروسية

في مذكراتو  (Henry Morgenthau)يذكر السفير االمريكي السيد ىنري مورغنتو    
عن لقاء جمع بينو و بين السفير االلماني بعد االعالن عن الجياد المقدس و ذكر 

انو المانيا تريد اثارة العالم االسالمي  فون وانغنيايم الذي قالو السفير االلمانيالكالم 
عمى المسيحيين و انيا تنوي اشعال حرب دينية لمقضاء عمى سيطرة انكمترا و فرنسا في 
مستعمراتيا التي يتواجد فييا مسممين مثل مصر و اليند و الجزائر و ان الدولة 

ش صغير و ضعيف و ال ينتظرون منيم شيًئا في العثمانية ليست ميمة ليم جي
ساحات القتال و انيم يرون خالل الدولة العثمانية العالم االسالمي فقط ، و يذكر 
السفير االمريكي ايًضا عن وقع اعالن الجياد المقدس في الصحف العثمانية و حثيا 

ن اعمال )االمسممين عمى االلتحاق بالجيش العثماني و يذكر ما كان يكتب فييا 
اعدائنا انزلت غضب اهلل عمى االرض فيجب عمى كل مسمم شاًبا كان ام كهل إمرأة 
او ولد ان يقوم بما عميه ها قد حان االجل فيجب عمينا ان نحارب بكل ما لدينا من 

 .(11)عزم و قوة لنجدة اخواننا في الدين من ذلهم و عبوديتهم و اهلل لنا خير معين(
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الحسيني الحسيني معدي،موسوعة الحرب العالمية االولى و الثانية ،القاىرة،دار الحرم ( (9
 .8،ص2999لمتراث،

(،بغداد،وزارة التعميم 9111-9791ىاشم نعمة ،التاريخ االوروبي الحديث )فاضل حسين و كاظم ( (2
 . 968-961،ص9172العالي و البحث العممي،

(،مصر،دار ميسون 9111-9191اسامة بن محمد ال درعان ،الحربان العالميتان ما بين عامي)( (1
 .1،ص2991لمنشر و التوزيع،

 1،صاسامة بن محمد ال درعان ،المصدر السابق ( (1
معركة المارن االولى:معركة ميمة في الحرب العالمية االولى وقعت قرب نير المارن في فرنسا ( (1

بين القوات االلمانية و الفرنسية بمساندة بريطانية و انيزم جراءه القوات االلمانية و ادى الى عزل 
طار،الموسوعة السياسة و الجنرال مولتكة من رئاسة اركان الحرب لمقوات االلمانية.المصدر:فراس البي

 .9261-9261،ص2991،دار اسامة لمنشر و التوزيع،األردن،1العسكرية،ج
،اطروحة دكتوراه)غير  9197-9772االلمانية –بان غانم احمد حياوي ،العالقات العثمانية ( (6

 . 267-268،صمنشورة( ، كمية االداب جامعة الموصل 
(7) Sevgi  cetinkaya,Osmanli Devletinin 1 Dunya Savasina Girisi ,Ataturk 
ilkeleri ve inkilap Tarihi ,Istanbul Universitesi,1995,p.40-41. 
(8) Sevgi  cetinkaya, Op.Cit,p.46. 
(9)  Mithat Atabay, Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau( Midilli) 
Kruvazörü, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 13, 2015, Sayı: 
18,p.118. 

و التحق  (:ولد في ساسكونياWilhelm Souchon( )9761-9116فيميمم سوشون)( (99
في العديد من  9191و  9771انتقل بي عامي  9779باألكاديمية البحرية االلمانية في عام 

وصل مع سفينتيو الى اسطنبول و اصبح القائد االعمى لمبحرية  9191المناصب البحرية في عام 
 .المصدر: 9198العثمانية وبقى في منصبو حتى عام 

https://military-history.fandom.com/wiki/Wilhelm_Souchon 
(11) Sevgi  cetinkaya, Op.Cit,p.47. 
(12) Mithat Atabay, Op.Cit,p.119. 

https://military-history.fandom.com/wiki/Wilhelm_Souchon
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(13) Sevgi  cetinkaya, Op.Cit,p.49-50. 
(14) Mithat Atabay, Op.Cit,p.119 

السعدون،"دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية االولى سنة خالد بن حمود ( (91
 . 921،ص9،2991،عدد،19ىـ"،مجمة الدارة،دارة الممك عبدالعزيز،مج9191/9111

 . 291،ص. 2991، بيروت ، دار الفارابي ، 9جمال باشا ، مذكرات جمال باشا ، ج( (96
(17)Ali İhsan Sâbis, Harp hatıralarım (Birinci Cihan Harbi), C.II, Nehir 
yayınları, İstanbul,1990,p.69. 

محمد العوض ، تراجم الجنود االلمان في جيش ال عثمان ، مصر ،دار كتوبيا لمنشر و التوزيع ( (97
 . 116ص، 2929،

 . 999،صالسابقالمصدر محمد العوض،( (91
 . 911المصدر نفسو،ص( (29
 . 911خالد بن حمود السعدون،المصدر السابق،( (29

(22)  Ali İhsan Sâbis, Op.Cit,p.68. 
 . 228جمال باشا،المصدر السابق،ص( (21
 .228المصدر نفسو ،ص( (21
 . 922-929خالد بن حمود السعدون،المصدر السابق،ص( (21
اسماعيل احمد ياغي،الدولة العثمانية في التاريخ االسالمي الحديث،الرياض،مكتبة ( (26

 . 229،ص  9117العبيكان،
(27) Ali İhsan Sâbis, Op.Cit,p.78. 
(28)Ibid ,p 79. 
(29) Bilge Karbi, Avusturya-Macaristan Askeri Ataşesi Joseph Pomıankowskı 
Ve Sefir Johann Pallavıcını Raporlarında Enver Paşa’nın Harbiye Nazırlığı 
1914-1916, Fen-Edebiyat Fakültesi, Beykent Üniversitesi, OTAM  
45,2019,p.134-135. 
(30) Mithat Atabay, Op.Cit,p.120-121. 
(31)Edip Öncü, The Beginning of Ottoman-German Partnership: Diplomatic 
and Military Relations between Germany and the Ottoman Empire before 
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the First World War, unpublished M.A. Thesis, Bilkent University, 2003 
,p.93 
(32) EDİP ÖNCÜ, Op.Cit,p.94. 

 . 916-911خالد بن حمود السعدون ،المصدر السابق ، ص( (11
(34)   Mithat Atabay, Op.Cit,p.120-121. 

،ترجمة:فاضل جتكر،ابو  9197-9717الصراع عمى سيادة اوروبا  ا.ج.ب.تايمور،( (11
 .829،ص 2991ظبي،المركز الثقافي العربي،

(:ممك بريطانيا و ابن الممك ادوارد السابع خدم  9761-9116)(George V)جورج الخامس ( (16
كان يبدي تقديًرا احتراًما لمبرلمان البريطاني و كان  9712الى  9788في سالح البحرية من عام 

يعمل بصفتو ممك دستوري فحسب و لم يتخل في السياسة إال في حاالت تستوجب التدخل و في 
،بيروت، المؤسسة العربية الموسوعة السياسية بعيدة عن بعضيا .المصدر:عبدالوىاب الكيالي،اوقات 

 .998،ص2،ج 9111،لمدراسات و النشر
 .829ا.ج.ب.تايمور،المصدر السابق،ص( (18

(38)Hayati  Aktas ,Turk-Alman  Askeri iliskileri (1913-1918),Doktora 
Tezi,Sosyal Bilimler Enstitusu,selcuk Universitesi,1994 , p.102-103 
(39) EDİP ÖNCÜ, Op.Cit,p.94. 
(40)  Hayati  Aktas, Op.Cit,p.104. 

 .219جمال باشا،المصدر السابق،ص( (19
شيخ االسالم:منصب ىام كان في اوائل عصر الدولة العثمانية صاحب اعمى رتبة عممية و ( (12

وكان شيخ االسالم صاحب الرأي في اعالن الحرب و ابرام عرف في عصر محمد الفاتح بالمفتي 
الصمح و عقد المعاىدات و عزل السمطان اذا لم يطبق الشرع ، بمغ عدد شيوخ االسالم في الدولة 

شيًخا، لم يتفق العمماء عمى تاريخ بدء تواجد ىذا المنصب في الدولة العثمانية  921العثمانية 
-88،ص2991الدولة العثمانية،القاىرة،الدار الثقافية لمنشر، معجم.المصدر:حسين مجيب المصري، 

87. 
بيروت ، دار المدار  –تاريخ تركيا الحديث،ترجمة : عبدالمطيف الحارس،لبنان إريك زوكر، ( (11

 . 982،ص2991االسالمي،
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 ىنري مورغنتو،مذكرات سفير امريكا في االستانة،ترجمة:فؤاد صروف،مصر،مكتبة( (11

 .62-69،ص9112المقطم،
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر 

 المصادر العربية:●

 

،تزخًح:فاضم ختكز،اتو  1111-1141ا.ج.ب.تاٌهور، انصزاع عهى سٍادج اوروتا -1

 .2001ظثً،انًزكش انثقافً انعزتً،

 

تٍزوخ ،  – إرٌك سوكز، تارٌخ تزكٍا انحدٌج،تزخًح : عثدانهطٍف انحارص،نثُاٌ-2

 .2013دار انًدار االساليً،

 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة ال مجلة الدراسات

 

 
 

 1933 

                                                                                                                                                      

-1114اسايح تٍ يحًد ال درعاٌ ،انحزتاٌ انعانًٍتاٌ يا تٍٍ عايً)-3

 .2011(،يصز،دار يٍسوٌ نهُشز و انتوسٌع،1145

 

اسًاعٍم احًد ٌاغً،اندونح انعثًاٍَح فً انتارٌخ االساليً انحدٌج،انزٌاض،يكتثح -4

 .  1111انعثٍكاٌ،

 

،اطزوحح  1111-1112االنًاٍَح –اوي ،انعالقاخ انعثًاٍَح تاٌ غاَى احًد حٍ-5

 دكتوراِ)غٍز يُشورج( ، كهٍح االداب خايعح انًوصم.

 

 .2013، تٍزوخ ، دار انفاراتً ، 1خًال تاشا ، يذكزاخ خًال تاشا ، ج-6 

 

 .2004حسٍٍ يدٍة انًصزي، يعدى اندونح انعثًاٍَح،انقاهزج،اندار انثقافٍح نهُشز،-7

 

انحسًٍُ انحسًٍُ يعدي،يوسوعح انحزب انعانًٍح االونى و انثاٍَح ،انقاهزج،دار -1

 .2011انحزو نهتزاث،

 

خاند تٍ حًود انسعدوٌ،"دخول اندونح انعثًاٍَح انحزب انعانًٍح االونى سُح -1

 .1،2015،عدد41هـ"،يدهح اندارج،دارج انًهك عثدانعشٌش،يح1114/1333

 

سوعح انسٍاسٍح،تٍزوخ، انًؤسسح انعزتٍح نهدراساخ و عثدانوهاب انكٍانً، انًو-10

 . 1113انُشز،

 

-1115فاضم حسٍٍ و كاظى هاشى َعًح ،انتارٌخ االوروتً انحدٌج )-11

 .1112(،تغداد،وسارج انتعهٍى انعانً و انثحج انعهًً،1131

 

،دار اسايح نهُشز و 4فزاص انثٍطار،انًوسوعح انسٍاسح و انعسكزٌح،ج-12

 .2013ٌ،انتوسٌع،األرد

 

يحًد انعوض ، تزاخى اندُود االنًاٌ فً خٍش ال عثًاٌ ، يصز ،دار كتوتٍا -13

 .2021نهُشز و انتوسٌع ،

 

هُزي يورغُتو،يذكزاخ سفٍز ايزٌكا فً االستاَح،تزخًح:فؤاد -14

 . 1132صزوف،يصز،يكتثح انًقطى،

 :المصادر األجنبية●



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالمستدامة . السنة ال مجلة الدراسات

 

 
 

 1934 

                                                                                                                                                      

 

1-Ali İhsan Sâbis, Harp hatıralarım (Birinci Cihan Harbi), C.II, 

Nehir yayınları, İstanbul,1990. 

 

2-Bilge Karbi, Avusturya-Macaristan Askeri Ataşesi Joseph 

Pomıankowskı Ve Sefir Johann Pallavıcını Raporlarında Enver 

Paşa’nın Harbiye Nazırlığı 1914-1916, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Beykent Üniversitesi, OTAM  45,2019. 

 

3-Edip Öncü, The Beginning of Ottoman-German Partnership: 

Diplomatic and Military Relations between Germany and the 

Ottoman Empire before the First World War, unpublished M.A. 

Thesis, Bilkent University, 2003. 

 

4-Hayati  Aktas ,Turk-Alman  Askeri iliskileri (1913-

1918),Doktora Tezi,Sosyal Bilimler Enstitusu,selcuk 

Universitesi,1994. 

 

5-Mithat Atabay, Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau( 

Midilli) Kruvazörü, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 13, 

2015, Sayı: 18 

 

6-Sevgi  cetinkaya,Osmanli Devletinin 1 Dunya Savasina Girisi 

,Ataturk ilkeleri ve inkilap Tarihi ,Istanbul Universitesi,1995. 

 

 :األنترنيت●

 

https://military-history.fandom.com/wik-1 


